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Transparência e visibilidade para a utilização da NDC 

03 de junho de 2016 (Dublin) – A Associação Internacional de Transporte Aérea 
(IATA) anunciou o lançamento do Registro de Certificação (Certification Registry) da 

Nova Capacidade de Distribuição (New Distribution Capability - NDC) para dar 
reconhecimento àquelas empresas que já implantaram ou parte ou toda a norma 
técnica da NDC. O Registro apresenta uma lista de empresas aéreas, agentes de 
viagem e agregadores (como sistemas globais de distribuição) que receberam a 
certificação da NDC, bem como os fornecedores de TI que mostraram que são capazes 
para entregar produtos com certificação NDC.  

“Desde a aprovação da primeira norma NDC pelos associados da IATA em setembro de 
2015, vimos enorme interesse e atividade entre as empresas aéreas, sistemas globais 
de distribuição e fornecedores de TI. A certificação da NDC confirma o escopo e nível 
da capacidade de uma entidade de receber e enviar mensagens NDC. Disponibilizando 
essas informações num registro público concede transparência e visibilidade para as 
distribuições existentes, bem como identifica aqueles agentes de viagem, agregadores 
e fornecedores de TI que já demonstraram um nível de prontidão para apoiar as 
mensagens NDC”, disse Aleks Popovich, Vice Presidente Senior da IATA, para Serviços 
Financeiros e de Distribuição. 

Qualquer empresa aérea que emprega um interface para programação de aplicativo 
(API) da NDC para disponibilizar o seu conteúdo, ou qualquer agente ou agregador que 
utiliza esses APIs para receber esse conteúdo, pode se inscrever para ter a certificação 
NDC. Qualquer vendedor que oferece produtos e serviços NDC a empresas aéreas e 
agentes de viagem pode se inscrever para essa certificação NDC. 

A certificação NDC e o status de capacidade NDC têm três níveis para alcançar: 

 Nível 1 trata da implantação, utilizando esquemas NDC antigos e atuais, com 
escopo limitado – por exemplo, a venda de produtos relacionados pós-reserva. 

 Nível 2 enfatiza Gestão de Ofertas (Offer Management). Esse nível exige uma 
utilização mais ampla do API de gestão de compras/ofertas.  

 Nível 3 lida com utilizações ponto-a-ponto da NDC. Essas utilizações incluem a 
gestão tanto da oferta como de pedidos e onde a empresa aérea toma controle 
pleno das compras, bem como reservas, pagamentos e emissão de passagem.  

http://www.iata.org/whatwedo/airline-distribution/ndc/Pages/registry.aspx


Desde 01 de junho, 20 empresas aéreas e 17 empresas de tecnologia já obtiveram o 
status de certificação NDC ou de capacidade NDC, enquanto seis têm inscrições que 
estão em andamento.  

“Agora, a NDC predomina. Em 2016, o programa está em transição para fortalecer a 
norma e impulsionar mais utilização. O Registro de Certificação NDC vai ajudar as 
empresas aéreas a identificar aqueles interessados que estão envolvidos na tecnologia 
de viagens que também estão avançando para modernizar a distribuição e transformar 
a maneira que os produtos aéreos são vendidos no varejo”, disse Popovich.  

-IATA- 
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 IATA oferece o único programa oficial de certificação e registro para NDC da 
indústria. A NDC é um programa apoiado pela indústria que foi lançado pela 
IATA para o desenvolvimento e adoção pelo mercado de uma nova norma para 
a transmissão de dados, baseado em XML (linguagem da internet) que fortalece 
a capacidade de comunicação de dados entre as empresas aéreas e os agentes 
de viagem.  

 A IATA (International Air Transport Association) reúne 264 empresas aéreas 

representando 83% do tráfego aéreo mundial.  
 Siga-nos no Twitter – http://twitter.com/iata2press – para obter notícias oferecidas 

especialmente para a mídia, ou procure comentários sobre a AGM com #IATAAGM. 

 Mais recursos de mídia da AGM, incluindo a multimídia, estão disponibilizados no site 
www.iata.org/agm-news. 
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